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A LA MEMORIA 
de’n Josep Anselm Clavé

Mentras lo Maig tinga flors,
mentras prop las cristallinas
aigas del Ter, hi haja ninas
recordant senzills amors;

mentras hi haja caramellas,
pescadors, bremas, fontadas,
queixas de amor, matinades,
enamoradas doncellas;

mentras hi haja patria historia
sempre se’t recordarà.
Com això sempre hi serà,
es eterna ta memoria. 

Conrat Roure. 

Eco de Euterpe, No. 429 (29 agosto 1875)

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/vistes-al-mar/150-anys-de-la-
societat-coral-la-euterpe-convidats-jaume-carbonell-antoni-carne-jordi-
gargallo-/audio/265233/

Roig i Solé, Joan: Bust d’Anselm Clavé, 
reproduït al llibre de Josep Iglésies i Fort: 
L'escultor Joan Roig Solé 1835-1918. Reus: 
Associació d'Estudis Reusencs, 1955. 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/vistes-al-mar/150-anys-de-la-societat-coral-la-euterpe-convidats-jaume-carbonell-antoni-carne-jordi-gargallo-/audio/265233/


Roig i Solé, Joan: Bust d’Anselm Clavé, reproduït al llibre de 
Josep Iglésies:  L'escultor Joan Roig Solé 1835-1918. 

Estendard. Euterpe. Primera Sociedad Coral 
de España, 1861. Fotografia del MUHBA.

Josep Rodoreda amb la coral Euterpe al voltant d'un bust a Josep 
Anselm Clavé, 1877
L’objectiu de Clavé amb la creació de les entitats corals era dotar la classe 
treballadora d’uns hàbits culturals destinats a fer prendre consciència als 
treballadors de la seva dignitat com a classe social. 
El seu lema era: «Organitzeu-vos i sigueu forts; instruïu-vos i sigueu lliures; 
estimeu-vos i sigueu feliços», sintetitzat en  “Progrés / Virtut / Amor”.



J.A.Clavé. - 1854.
Aquí tenia 30 anys. 
El 2/2/1850 havia 
fundat a BCN la coral 
“La Fraternidad” com 
un projecte 
regenerador i 
d’harmonització social 
que conjuminava la 
instrucció amb 
l’esbarjo i donava 
empara a la classe 
obrera. Serà un temps 
difícil de lluita obrera, 
de repressió, 
detencions i 
deportació, fins que el 
1857 continuarà ja amb 
el nom de “Sociedad 
Coral Euterpe”. 

Font: Centre de
Documentació de 
l'Orfeó Català. 



Els grans festivals corals, 
primer als Jardins d’Euterpe i 
després als Camps Elisis de 
Barcelona, organitzats pel 
moviment claverià els anys 
1860, 1861, 1862 i 1864 foren 
un exemple de la seva força. 
El festival de 1864 reuní 2.000 
coristes provinents de 57 
entitats corals i 300 músics en 
una manifestació de poder 
musical i políticosocial.

Des del 1865 el moviment 
perdrà presència degut a la 
crisi econòmica, la 
concurrència d’altres 
societats de ball, la repressió 
política fins la Revolució del 
1868 i ja durant el Sexenni 
Democràtic (1968-74) per la 
legalització dels clubs 
republicans.



El libro del obrero (1862), en homenatge a 

Anselm Clavé, es va regalar a tots els 

coristes que van assistir al Festival de 

Barcelona. 

Ceferí Tresserra en va fer el pròleg i la 

recopilació de textos d’escriptors de 

filiació demòcrata, republicana i del 

socialisme utòpic, com ell mateix o Antoni 

Altadill i Teixidó, de notables escriptores

com la tarragonina Maria Josepa 

Massanés i Dalmau, María Mendoza de 

Vives i Isabel de Villamartín i Thomas però 

també d’intel·lectuals de pensament social 

conservador com Manuel Duran i Bas, 

Josep Coll i Vehí i Joan Mañé i Flaquer.

A banda del motiu d’esquivar la censura, 

posa de manifest el caràcter 

confraternitzador del moviment coral 

claverià i la seva voluntat de potenciar la 

transversalitat interclassista i 

l’harmonització social.

https://books.google.es/books?id=OS_dBDThv2EC&hl=e

s&source=gbs_book_other_versions

https://books.google.es/books?id=OS_dBDThv2EC&hl=es&source=gbs_book_other_versions


'La Esquella de la Torratxa : periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari - Año XLI - Número 2106 (23/05/1919)



Retrat dels membres de 
l'Assemblea pel Pacte Federal 
de Tortosa, 1869.
Aliança de les forces 
republicanes federals de 
Catalunya, Aragó, el País 
Valencià i les Balears, 
promoguda per Valentí Almirall i 
signada a Tortosa, com a punt 
central del territori de l’antiga 
Corona catalanoaragonesa, el 
18 de maig de 1869, com a base 
d'una confederació ibèrica. 
Clavé era un dels representants 
de Barcelona.

Font: Centre de Documentació 
de l’Orfeó Català



Almanach de La Esquella de la Torratxa (1902), p.139
“Los néts dels almogàvers”(1860),“Gloria a España” (1864), i “La Marsellesa” (1871) 
eren a finals del s.XIX els himnes més solemnes del claverianisme. 
https://books.google.es/books?id=aFUYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/floresdeestopoe00campgoog#page/n10/mode/2up

https://books.google.es/books?id=aFUYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://archive.org/stream/floresdeestopoe00campgoog


Font: Música (Barcelona 4/1930), nº 8, p.16

“Privado casi por completo de la vista 
desde la edad de seis años en que 
perdió la del ojo izquierdo y le quedó 
muy escasa en el derecho, contrajo en 
el oficio de tornero aquella inclinación 
espaldar que le señalaba por la 
precisión de trabajar inclinado.”
“La Dinastía” (Barcelona). 25-11-1888

Aquesta foto serà el referent bàsic per a 
la representació de cos sencer de Clavé.

Excepció feta de les imatges dibuixades 
o pictòriques i d’alguns relleus de bust 
escultòric aplicats a monòlits 
commemoratius o bé en la medallística, 
les representacions escultòriques de 
Clavé quasi sempre són sense ulleres.



Tomàs Padró i Pedret 
(Barcelona, 1840-1877) fou un 
excel·lent dibuixant i il·lustrador 
català.
Tot i ser una caricatura, aquest 
sembla el més fidedigne retrat 
de J.A.Clavé.

Font: Almanach de La Esquella 
de la Torratxa, Any VIII (1896)



Medalla. Aram, 79 mm. Pomar. Amb l’efígie radiant de Clavé sobre un pedestal on consta: BARCELONA 
/ 1864. A sota, símbols del treball industrial, partitures, instruments musicals i els escuts de Barcelona, 
Catalunya i Espanya. Dedicada a Clavé en record de l’èxit a Madrid de la Societat Coral Euterpe el juliol 
de 1863. És de les poques peces fetes en vida de Clavé, a qui tantíssimes medalles li serien dedicades 
al s.XX, sobretot a les dècades dels 20 i dels 30. (Vegi’s Crusafont, p.169 i 413)



Ramon Martí i Alsina (Barcelona, 
1826-1894): Retrat de Josep Anselm 
Clavé, 1880. Oli sobre tela, 140 x 114 
cm. Donació de l'artista. Ateneu 
Barcelonès.

El pintor d’aquest retrat realista i 
Clavé eren amics i es coneixien des 
de petits, ja que tots dos havien 
nascut al barri de la Ribera de 
Barcelona i compartien idees 
polítiques progressistes. El Clavé 
compositor, elegant i sobri, té un 
posat seriós i introvertit i se’ns 
mostra sobre un fons paisagístic 
amb la vall d’un riu i un cel 
ennuvolat. Fa referència a la natura 
com a tema matriu de la poesia 
claveriana.



Josep Casanovas Clerch: 
Retrat de Clavé, 1897. Galeria 
Municipal de Catalans 
Il·lustres. Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona 

Està caracteritzat pels papers i 
la pluma com a escriptor i per 
la batuta subjectada per la mà 
dreta com a director musical. 

La inclusió de Clavé en aquesta 
galeria, al costat d’industrials i 
polítics burgesos posa de 
manifest l’assimilació de la 
seva figura per part del sistema 
de poder de la Restauració.



Arcadi Mas i Fondevila: Retrat de Josep 
Anselm Clavé i Camps, 1905.  
Obra propietat del Fons Historicoartístic 
de la Diputació de Barcelona. 
Actualment està exposada al vestíbul de 
Presidència de la seu de Can Serra 
(Rambla de Catalunya, 126). 
Clavé fou president de la Corporació 
durant dos breus períodes els anys 1871 i 
1872. 

Imatge gentilment facilitada per resolució 
de 9/9/2016 de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona

Un retrat adust i sense atributs, ni 
artístics ni com a polític. 



''La Esquella de la Torratxa” : periódich 
satírich, humorístich, il·lustrat y literari' -
Any 28 Número 1431 (01/06/1906) 

Cors d'en Clavé. Retrat de grup, 1913-1917. 
Detall ampliat. Arxiu Fotogràfic de Barcelona 



Cors d'en Clavé. Retrat de grup, 1913-1917. 
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona



“Societat Coral La Joventut” de 
l’Hospitalet de Llobregat, 1951. 
Fundada el 1934. 
El 1951 el moviment claverià es 
reorganitza i es reconstrueix la 
“Federación de Coros de Clavé”.

El “Coro El Llobregat” de l’Hospitalet 
s’havia fundat el 1851 i en el seu 
primer concert el propi Anselm Clavé 
va encarregar-se de la direcció.



El 17/08/1953 es celebraren a Sta. Coloma de Gramenet amb la inauguració d’un bust a Clavé les 
noces d’argent de la Societat Coral “La Colmena”, fundada en 1928 i dissolta en 1966. L’Abans.



“Coral Cantir d’Or” d’Argentona (Maresme), 1976 



Els prototips seriats 
més freqüents de bust 
de Clavé

Joan Roig, 1874

Manuel Fuxà, 1888

Manuel Fuxà, 1876



Caba, Antoni: Retrat de JRS (inacabat), 
1873 ca., quan tindria 38 anys i ja era 
catedràtic d’escultura de l’Escola de 
Belles Arts de Barcelona.
Mostra un prestatge al fons amb diverses 
escultures. L’artista es recolza en un tamboret 
que sosté un bust, que es veu parcialment.

Joan Roig i Solé (Reus, 25/4/1835 - Barcelona, 
08/01/1918). Deixeble de Domènec Talarn i de 
Ramon Padró i Pijoan, estudià a l'Escola de 
Llotja, d’on serà catedràtic d’escultura (del 
01/02/1872 al 1876). Va treballar molt en 
encàrrecs d'escultura funerària i d'escultura 
aplicada a l'arquitectura per als nous edificis 
privats de l'Eixample barceloní i també de Ciutat 
Vella i per a edificis públics i religiosos. Excel·lí 
en el retrat i en la petita estàtua de saló. Al seu 
taller es formaren escultors de primera fila com 
Fuxà, Alentorn, Clarasó i Josep Campeny. 



Manuel Urgellés Trias (Barcelona, 1866-1939):
Retrat de l’escultor Manuel Fuxà

Manuel Fuxà i Leal (Barcelona,1850-1927). Es va 
formar inicialment a l'escola de Llotja de Barcelona 
amb el mestre Rossend Nobas i també va treballar 
com a aprenent al taller de Joan Roig i Solé.
Posteriorment va estudiar a París, on va treballar a 
l'estudi d'Albert-Ernest Carrier-Belleuse. També va 
passar un temps a Itàlia. Després de la seva tornada a 
Barcelona, el 1876, als 26 anys, va ser professor de 
l’Escola de Llotja, on seria director entre 1911 i 1920.
Fuxà també va ser nomenat president del Consell de 
Museus de Barcelona.
Va ser l'escultor més prolífic del seu temps. Va 
produir nombrosos monuments públics a Barcelona, 
així com a Alella, Figueres, Mataró, Reus, Sabadell, 
Sant Feliu de Guíxols, Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú, Sitges, i també a Gijón, Madrid, 
Montevideo i Ourense. Va executar monuments 
funeraris a Barcelona i Sitges, bustos de retrats i 
escultures per a edificis. El seu estil premodernista és 
academicista i de notable qualitat artística.



* *

*

*

*

*

*

* *

•Localitat amb el bust de Clavé de JRS i de Fuxà
“El Metrónomo” (Barcelona), de 5 de junio de 1864, nº 75
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjIwJ-
cLZAhULchQKHRgKCRcQFghQMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.memoriademadrid.es%2Fdoc_anexo
s%2FWorkflow%2F2%2F149230%2Fhem_elmetronomo_18640605.pdf&usg=AOvVaw2_mRUf3yxBUG
xDJJxb1glA

*
*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjIwJ-cLZAhULchQKHRgKCRcQFghQMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.memoriademadrid.es%2Fdoc_anexos%2FWorkflow%2F2%2F149230%2Fhem_elmetronomo_18640605.pdf&usg=AOvVaw2_mRUf3yxBUGxDJJxb1glA


Roig i Solé, Joan: Bust d’Anselm Clavé, 1874. 
Guix patinat imitant el ferro / 67x45x37 cm. Fons d’art del 
Centre de Lectura de Reus. 
Roig fou autor també de 5 estàtues d’Euterpe i les Arts,
1862 -avui perdudes- pels Jardins de l’Euterpe de Reus 
(1862-1886), un local d'estiu promogut per la “Secció Coral 
del Centre de Lectura”(Reus, 1860), dissenyats i construïts 
per Josep Tapiró, on s’ubicà després l’actual estació 
ferroviària. Sobre l’entitat, vegi’s Samarra, Frederic : “La 
projecció nacional i internacional de la Secció Coral del Centre 
de Lectura (1860-1908)”  dins Edició 143 del Centre de Lectura 

Sobre cant coral i republicanisme a 
Reus, vegi’s Duarte, Ángel: 
“Republicanismo y canto coral
en el Reus de finales de siglo XIX”, 
BHCE nº 20 (1994): p. 94-109 -
Sociétés musicales et chantantes en 
Espagne (XIXe-XXe siècles)
http://bhce.univ-provence.fr/document.html?id=199

https://www.centrelectura.cat/revistadigital/wp-content/uploads/2017/05/edicions143-llibre.pdf
http://bhce.univ-provence.fr/document.html?id=199


Eco de Euterpe, Barcelona. No. 
411 (4 jun. 1874), p. 91. Crònica 
signada V.V. (Eduard Vidal i 
Valenciano)

Periòdic bilingüe fundat a 
Barcelona per Josep Anselm Clavé 
el 15/05/1859 per ésser regalat als 
assistents als concerts corals que 
organitzava als jardins d’Euterpe.
A més del programa i de les lletres 
de les cançons, publicava articles i 
poesies. Continuà sortint després 
de la seva mort, fins el 30/07/1911.

Eduard Vidal i Valenciano 
(Vilafranca del Penedès, 1838 -
Barcelona, 1899) va ser la mà dreta 
de Clavé. Fou un dramaturg i 
llibretista de sarsueles, polític i 
escriptor. Membre de l'Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona, el 
1898. Milità al Partit Republicà de 
Castelar i fou diputat provincial. 
Junt amb Josep Roca i Roca 
publiquen al llarg del 1874 a 
l’“Eco” la biografia de Clavé.



Eco de Euterpe, Barcelona. No. 411 (4 
jun. 1874), p. 91. Crònica signada V.V. 
(Eduard Vidal i Valenciano).
Joan Roig tenia 39 anys d’edat i ja era 
catedràtic d’escultura de l’Escola de 
Belles Arts de Barcelona



Clavé amb l'estendard de la “Sociedad Coral 
Euterpe”. Centre de Documentació de l'Orfeó Català.
Aquesta serà la imatge de Clavé que JRS reproduirà 
en el seu bust escultòric del 1874 amb una 
interpretació molt realista.

Roig i Solé, Joan: Bust d’Anselm Clavé, 
reproduït al llibre de Josep Iglésies



Postals en homenatge a Josep Anselm Clavé
3.1_0106.1_0001
Centre de Documentació de l’Orfeó Català 

Característiques molt realistes: 
•frontalitat;
•cara ampla;
•jaqueta amb un botó molt visible, amb 
arrugues en una solapa i per tota la roba;
•amb l’arrencada de les mànegues;
•el bigoti potent no tapa el llavi inferior;
•expressió apagada pròpia d’un quasi invident.

JRS: Bust de J.A.Clavé, 1874. Guix patinat / 
64x46x37 cm. Centre de Lectura, Reus



Bust d’Anselm Clavé, 
segons model de 1874 de 
l’escultor Joan Roig i Solé
(Reus, 25/4/1835 -
Barcelona, 08/01/1918). 

Mataró. Parc Central

Centre de Lectura, Reus 

Guix, 67 x 45 x 37 cm. “La 
Violeta de Clavé”. Museu Arts 
Escèniques (MAE)- Institut del 
Teatre, Barcelona

Característiques molt realistes:
•frontalitat;
•cara ampla;
•amb l’arrencada de les 
mànegues;
•jaqueta amb un botó molt 
visible, solapes arrugades i 
ganya inferior molt marcada;
•el bigoti potent no tapa el llavi 
inferior;
•expressió apagada pròpia d’un 
quasi invident.



Bust d'Anselm Clavé, als jardins 
interiors de l'Ateneu Santboià fins 
els anys 1970. Actualment està a la 
reserva del Museu de Sant Boi.

La coral "Terpsícore" es funda a 
Sant Boi de Llobregat en 1860
sota l’impuls de l’amic de Clavé, el 
mestre Jaume Riba. El 1924 
s’integrà a l’Ateneu Santboià.

Exemples del prototip Roig 1874



Monument a Clavé, 
1963. 
Plaça de l'Estació, Sant 
Joan Despí (Baix 
Llobregat)

La “Societat Cor la 
Flora” es fundà el 1863. 
Per commemorar el 
centenari s’erigí el 1963 
aquest monument, que 
fou restaurat l'any 1984. 

Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874

Monument a Clavé, 
1963 (detall). 

Plaça de l'Estació, Sant 
Joan Despí (Baix 
Llobregat)



Bust en bronze de Clavé damunt d’un pedestal 
troncopiramidal de pedra que alhora fa les 
funcions de font. Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental). Situada al carrer del Camí 
Reial amb Passeig de la Carrerada. 
La “Societat Coral La Unió” es fundà el 21 
d'abril de 1922. 

Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874

Monument a Clavé. Plaça A.Clavé.   La 
Palma de Cervelló (Baix Llobregat)



Monòlit d’homenatge a Clavé a Figueres (Alt 
Empordà), 1968. Està a la plaça Triangular. 
El bust fou realitzat per Artur Novoa Cabra seguint 
el prototip JRS i l'escut de la societat per Josep 
Badet. 
La “Sociedad Coral Erato” es fundà el 1862. En 
destacà la figura de Pep Ventura (1817-1875), 
compositor del “Arre Moreu”,1864.

Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874

Aquest bust de la Societat Coral “El 

Penedès” de Vilafranca, fundada el 

1862, deriva del prototip Roig però 

difereix bastant del model original.

L’orla del fons, commemorativa de 

les noces d’or de l’entitat, acredita 

l’existència ja el 1912 de la “Unión de 

Sociedades Corales y Orfeones de 

Clavé”, impulsada pel vallenc Daniel 

Samsó i Llopis.

Foto cedida gentilment per l’entitat.



Josep Anselm Clavé amb els seus cantaires de l’Euterpe, entre 1861 i 1874. Després de 
la seva mort, el seu bust ocuparà el mateix emplaçament central, sota l’estendard.



La Ilustració catalana (30/9/1880) n.º 9. 
Any 1, Tom I, p.71

La Societat Coral Euterpe -
després de la mort de 
Clavé- amb Josep 
Rodoreda al centre, que en 
fou director de 1876 a 1886.
Font: Arxiu de la Federació 
de Cors de Clavé 

Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874

La Societat Coral Euterpe 
i la seva secció infantil



Observem el bust de Clavé de JRS 
a casa de l’Apel·les Mestres, qui 
en 1876 va recopilar el catàleg de 
composicions de Clavé dins la 
seva biografia “Clavé: sa vida y 
sas obras”. Mestres admirava i 
continuà el caràcter populista de 
l’obra de Clavé.

Exemples del prototip Roig 1874



Segons Josep Iglesies -al llibre sobre l'escultor- el seu pare Josep Oriol Mestres, l'arquitecte dels 
Camps Elisis (1853), de qui Roig era molt amic i col·laborador en molts dels seus projectes 
constructius, va confiar a Roig el seguiment, control o orientació del seu fill quan ell faltés. Una de 
les versions del “Laboremus” de Roig estava al vestíbul de la casa del passatge Permanyer. Hi ha 
aquest dibuix d'Apel·les dedicat a Roig pocs anys abans de la mort d'aquest, com al més antic 
dels seus amics. 



A partir de l’any 1901 l’“Eco de 
Euterpe” té nova capçalera d’estil 
modernista: el títol té un fons 
floral i a l’esquerra hi ha 
l’estendard de la “Sociedad Coral 
Euterpe”, el bust de Clavé de 
J.Roig i l’escut de les quatre 
barres amb cintes.
Aquí un exemplar del 1911, el 
darrer número de la publicació.

En 08/09/1901 es fusionen en la 
“Asociación Euterpense de los 
Coros de Clavé” l’antiga 
“Asociación Euterpense” i la 
majoritària “Asociación de los 
Coros de Clavé”, escindides en 
1887. La “Sociedad Coral Euterpe” 
restà fora d’associacions entre el 
1889 i el 1920.

Exemples del prototip Roig 1874



Exemples del prototip Roig 1874



Visita de la 
Societat Coral 
Euterpe a 
Tarragona. 
Autor foto: Torres. 
Arxiu Històric 
Municipal de 
Tarragona

El Día, Madrid (27/9/1886) p.2

Exemples del prototip Roig 1874



Sociedad Coral Euterpe, 1894. Dir.: Joan Goula. Teatre del Tívoli

Exemples del prototip Roig 1874



Retrat d‘Àurea Rosa Clavé i Soler 
(Barcelona, 1856-1940), filla del 
compositor Josep Anselm Clavé, 
1908. Quan va morir el seu pare, ella 
tenia divuit anys. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona AFB3-
117 Editorial López 

Exemples del prototip Roig 1874



Sociedad Coral Amigos Tintoreros, Barcelona. Fundada el 6/11/1853, la dirigí Josep Bach i Sentena, 
un estret col·laborador de Clavé. Fou una de les poques societats que assistiren a l’enterrament de 
Clavé. Es va recuperar a partir de 1878 i visqué una etapa d’esplendor fins al primer terç del s.XX.

Exemples del prototip Roig 1874



La Societat Coral "La Unió" de Cornellà de Llobregat constituïda en 1915 
per fusió dels cors claverians preexistents “El Porvenir” i “La Violeta”.

Exemples del prototip Roig 1874



Bust de bronze. 
Mataró, Parc Central

Exemples del prototip Roig 1874
Mataró, 28/10/1911. Inauguració del monument a Clavé, promogut pel compositor 
Antoni Casabella i Simó (Mataró, 1866-1946), anomenat Fugonini. Descobriment i 
coronació del bust. Els cors claverians de Mataró foren la Sociedad Coral 
“Antigua”  fundada el 1856, el Cor Iluro, la coral La Perla al 1896, i al 1899 el cor “La 
Armonia Mataronense”. El 1911 es funda l’Agrupació Coral “La Walkiria”, que 
pertanyia a l’Ateneu Obrer de Mataró i que va subsistir fins el 30 de març del 1985.



Homenatge a Anselm Clavé a Mataró, 1912. La filla de Clavé amb 56 anys, el nét i les dues persones més 
antigues dels cors d'Euterpe. A la dreta de la filla, el Dr.Rafael Rodríguez Méndez, ex-rector de la UB. 



Entre els articles 
publicats al “Boletín 
del Ateneo Obrero de 
Mataró” (1911-1913) 
hi ha la biografia de 
Clavé i durant el mes 
anterior a 
l’homenatge a Clavé 
del 27/10/1912 es 
publica a Mataró el 
setmanari gratuït 
“Boletín Euterpense”
per fer propaganda 
de l’acte. 

Vegi’s Francesc Costa 
i Oller: La premsa a 
Mataró, 1820-1980.-
Mataró, 1982. 
Premi Iluro 1981 



Homenatge a Anselm Clavé a Mataró, 27/10/1912. Organitzat per les societats corals de Catalunya

Exemples del prototip Roig 1874



Eco de Euterpe. No. 429 
(29 agosto 1875), p.163

Panteó d’Anselm Clavé
Cementiri del Poblenou, Barcelona. 
Arquitectes: Lluís Domènech i 
Montaner i Josep Vilaseca (en 
col·laboració). Escultor: Manuel Fuxà 
i Leal (Barcelona, 1850 – 1927). Tenia 
26 anys d’edat.
L’obra va guanyar un concurs 
popular. Inauguració: 8 octubre 1876.

Veure descripció del monument a 
l’article escrit pels seus arquitectes 
en novembre 1874: Vilaseca, J.; 
Domènech, Ll. “Lo monument a 
Clavé”. La Renaixensa. Núm. 10 (28 
febr. 1875)

Exemples del prototip Fuxà 1876

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/ref/collection/renaixensa/id/235


Imatge de la sepultura original, extreta
de la revista La Llumanera de Nova
York. Núm. 21 suplement (gen. 1877)

Exemples del prototip Fuxà 1876



Gravat procedent de La 
Ilustración, Barcelona, IX, 422, 
(2 desembre 1888), p. 773

Exemples del prototip Fuxà 1876



Hojas selectas. Biblioteca Salvat. (Enero 1908) VII, nº73, p. 994

Exemples del prototip Fuxà 1876



Homenatge a la memòria de Josep Anselm Clavé. Membres d'entitats corals davant de la 
tomba de Clavé al cementiri del Poblenou, 23-4-1933. Fotògraf: Carlos Pérez de Rozas

Exemples del prototip Fuxà 1876



Bust Fuxà al panteó Clavé - 1 nov 1935

Exemples del prototip Fuxà 1876



Panteó d’Anselm Clavé
Cementiri del Poblenou, Barcelona.
Arquitectes: Josep Vilaseca, Lluís 
Domènech i Montaner.
Escultor del bust: Manuel Fuxà i Leal 
(Barcelona, 1850 – 1927)
Inicialment en marbre, actualment hi ha un 
altre prototip de bust en bronze.
Inauguració- 8 octubre 1876.
Destruït el 1937, reconstrucció 1948-50.
La base del panteó, que fou malmesa per 
un bombardeig durant la guerra, recordava 
en cada una de les seves cares una lira. 
Entre els anys 1948 i 1950 fou remodelada 
pel marbrista Passani. Del panteó original 
només en queda la barana modernista 
dissenyada per Lluís Domènech i Montaner.

Fuxà: panteó Clavé - 1 nov 1935, detall

Manuel Fuxà: Bust de 
Clavé. Guix patinat. 
Centre de Lectura, Reus

Exemples del prototip Fuxà 1876



Manuel Fuxà: Bust de 
Clavé. Guix patinat. 
Centre de Lectura, 
Reus.
Segueix el prototip del 
monument funerari del 
1876:
•el cap molt allargassat i 
prim i lleument inclinat,
•les protuberàncies 
supraciliars,
•el nas afilat,
•sense mànegues,
•les ondulacions centrals 
altes del cabell.



Anònim (s. XIX-XX):
Bust de Josep Anselm Clavé. Terracota 
(peça de sèrie), 26 x 17 x 12 cm. NI s/n. 
Vitrina 6 (abans Sala de Música). 
Biblioteca de Catalunya

•La peça escultòrica és una variant lleu 
del model de bust de l'escultor Manuel 
Fuxà del 1876 en la qual el bust està 
deprimit en la base dels pectorals, 
substituïda aquí per una decoració 
laurifòlia -que el caracteritza com a músic 
i poeta- i és de tamany molt més petit.

Exemples del prototip variant Fuxà 1876



Carcassó i Font, Josep (Barcelona, 1851 - ?): Bust de J.A.Clavé, 1893. 
Signat. Guix pintat, 29 x 18 x 14 cm. Museu de la Música, Barcelona



Carcassó i Font, Josep (Barcelona, 1851 - ?): Bust de J.A.Clavé, 1893. 
Signat. Guix pintat, 29 x 18 x 14 cm. Museu de la Música, Barcelona



Manuel Fuxà Leal (Barcelona, 1850 -
1927):  Bust de Clavé en guix 
patinat, 27,5 x 18  x 13 cm. sense 
peanya. Signat en la part inferior 
M.Fuxá

Exemples del prototip variant Fuxà 1876



Exemples del prototip variant Fuxà 1876

Manuel Fuxà Leal (Barcelona, 1850 -
1927):  Bust de Clavé en guix 
patinat, 27,5 x 18  x 13 cm. sense 
peanya. Signat en la part inferior 
M.Fuxá



La Sociedad Coral “El Progreso” de Sant Cugat del Vallès al claustre del Monestir, 1899. 
Fundada en 1887 i dissolta en 1902, per incorporar-se a “La Unión Sancugatenca”, 
creada el 1900 i també d’ideari obrer i progressista. 

Exemples del prototip variant Fuxà 1876



La Sociedad Coral “Terpsícore” de Sant Boi de Llobregat,1904. Fundada en 1860 i 
dissolta en 1924, per incorporar-se al Cor de l’Ateneu Santboià. 

Exemples del prototip variant Fuxà 1876



Josep Vilaseca, arquitecte i Manuel 
Fuxà, escultor: Monument a Josep 
Anselm Clavé. Figura fosa en bronze 
pels germans Comas, 4,72 x 1,90 x
1,87 m. Va ser inaugurat -durant la 
celebració de l’Exposició Universal- el 
diumenge, dia 25/11/1888, a la Rambla 
de Catalunya, cruïlla c.València, al 
lloc on hi havia hagut els Jardins de 
la Nimfa, on havia actuat “La 
Fraternidad”, el primer cor claverià.

“La estatua, fundida por los hermanos Comas, en la 
que el escultor no ha podido prescindir del traje 
moderno, absolutamente contrario á la plástica, 
produciría acaso buen efecto, algunos metros más 
arriba, pero donde está, muy baja y de tanta altura 
como el zócalo, más bien sirve de empeoramiento 
que de remedio al mal ingénito de la obra.
Pésanos, repetimos, haber dé emitir tan poco 
lisonjero parecer, pero nuestra conciencia artística 
nos obliga á ello. Por lo demás, un error, no basta á 
empañar el justo renombre de artistas de tanto valer 
como los que han contribuido al monumento.
Este se ha erigido por suscrición pública, iniciada 
por amigos y admiradores de Clavé, por medio de 
conciertos dados en Barcelona y otras poblaciones 
con este fin y por auxilio del Ayuntamiento que 
completó lo que faltaba en lo recaudado para acabar 
de costear el monumento. Las obras del mismo se 
han llevado a término en pocos meses.”
La Dinastía. Barcelona (25-11-1888)



Medalla. Antoni Urpí, orfebre de Sarrià. A Josep Anselm Clavé en les festes del 
cinquantenari  de la Societat Coral Euterpe. Barcelona, juny 1907. Estany, 76x72 mm. 
Uniface. Euterpe, amb una lira, acull uns cantaires amb llurs pendons al peu del 
monument radiant de Clavé del 1888, amb el skyline de Barcelona al fons a l’esquerra.



Mundo gráfico, Madrid (12/6/1935), p.11



Manuel Fuxà, escultor: Monument a 
Josep Anselm Clavé, 1888. Figura 
fosa en bronze pels germans Comas, 
4,72 x 1,90 x 1,87 m.

Fou traslladat el maig de 1956 a 
l’actual emplaçament al capdamunt 
del Passeig de Sant Joan, Barcelona. 

L’expressió és la d’un director
arrogant i poderós, que ha allunyat 
els treballadors del vici i la revolució. 
Aquí s’ha assimilat la imatge de Clavé 
a la d’un dirigent burgès de la 
Restauració. 



Manuel Fuxà, escultor: Monument a 
Josep Anselm Clavé, 1888. Figura 
fosa en bronze pels germans Comas, 
4,72 x 1,90 x 1,87 m.

Fou traslladat el maig de 1956 a 
l’actual emplaçament al capdamunt 
del Passeig de Sant Joan, Barcelona. 

L’expressió és la d’un director
arrogant i poderós, que ha allunyat 
els treballadors del vici i la revolució. 
Aquí s’ha assimilat la imatge de Clavé 
a la d’un dirigent burgès de la 
Restauració. 

http://principat.byethost31.com/de-la-repressio-a-
lhomenatge-clave-i-la-manipulacio-de-la-memoria/

http://principat.byethost31.com/de-la-repressio-a-lhomenatge-clave-i-la-manipulacio-de-la-memoria/


Bust similar al de l’estàtua de Clavé 
de cos sencer de Fuxà del 1888. 
•Dirigeix la mirada imponent cap a 
l’esquerra 
•Té les celles arrufades
•Té la barbeta arrodonida prominent 
•Té doble solapa
•És sense mànegues
•Hi ha la versió amb corbatí i 
aquesta, la majoritària, amb corbata.

Existent ja en 1916, aquest serà el 
model més difós entre els cors 
claverians i del qual se n’han fet més 
monuments públics.

Aquest pertanyia al Cor “L’Àncora” 
de Tarragona. Reproduït a
“Remembranza. Folleto 
conmemorativo de las bodas de oro 
de la Sociedad Coral El Áncora de 
Tarragona. Adherida a la “Unión de 
Sociedades Corales y Orfeones de 
Clavé”, 31 de octubre de 1926. 

Exemples del prototip Fuxà 1888



Dedicatòria de Daniel Samsó i Llopis a la Societat Coral “La Igualtat” d’Alella, 1916. Samsó fou 
president honorari de la “Unión de Soc. Corales y Orf. de Clavé”, que estava creada ja en 1912.

Exemples del prototip Fuxà 1888



Josep Andreu i Casanovas, escultor.
Manresa, 1919. La Societat Coral “La 
Unió Manresana” fou creada el 1882.

Exemples del prototip Fuxà 1888



La Societat Coral “L'Estrella”, fundada el 1887,
en la inauguració de la Plaça Anselm Clavé a 
Sant Vicenç de Castellet (Bages), 2 de maig de 
1.920. Van anar al poble més de 1.000 cantaires, 
sota 140 estendards diferents.
L’estàtua, en pedra, és obra del manresà Josep
Andreu Casanovas, dit “Borges”(1896-1968).
Porta corbata, no corbatí.





Medalla. Sant Vicenç de 
Castellet, Monument a 
Clavé entre 2 de maig/ 
any 1920. Daurada. 
Record de l’Ajuntament 
de St. Vicenç de la 
inauguració del 
monument-font.



La Esquella de la Torratxa, Any 28, 
Número 1432 (8 juny 1906)



Concentració de cors de Clavé i monument efímer a Manlleu, 25/05/1930. 
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Societat Coral “L’Estrella” de St. Vicenç de Castellet. 
Caramelles per Pasqua de Resurrecció, de 1946 als anys 1970

Exemples del prototip Fuxà 1888



El 1883 al Centre Democràtic Republicà de Rubí, que aglutinava les 

forces d'esquerres, es va crear l'associació coral “Los Obreros 

Rubinenses”, que fou dissolta el 1939, amb la victòria de Franco. 

Exemples del prototip Fuxà 1888



El “Parnaso Rubinense” el 1933. Foto procedent d'Emili Soler. 

El 6 de novembre del 1863 es va fundar “El Parnaso Rubinense”, la que més ha durat 
a la història del moviment coral rubinenc, ja que es va mantenir activa fins a 1973. Es 
va formar al cafè El Jardín, actual Casino Espanyol, i el 1864, els membres de “El 
Laurel Florido” es van adherir a la nova agrupació. 

Exemples del prototip Fuxà 1888



Coral “La Lira” de Montornès del Vallès, 1933. Fou fundada el 1907

Exemples del prototip Fuxà 1888



Societat Coral Obrera “La Glòria 
Sentmenatenca”, fundada l'any 1895 
a Sentmenat (Vallès Occidental).
Foto de Pep Morella   

Exemples del prototip Fuxà 1888



Societat Coral “El Penedès” de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 
fundada el 1862. Fotos cedides 
gentilment per l’entitat. 

Exemples del prototip Fuxà 1888

Maqueta de grup escultòric (1967), obra del Pare 
Sebastià Pérez, per a un projecte no realitzat.



Exemples del prototip Fuxà 1888

Societat Coral “La Igualtat” de Gavà 

(Baix Llobregat), creada vers el 

1881, no es va legalitzar fins el 1895.

Fotos d’Isidre Olivella. 



Societat Coral “Lo Llobregat de 
les Flors” del Prat de Llobregat, 
01/05/1964. Instal·lació efímera 
del bust amb ocasió de la 
benedicció de l’estendard amb el 
nom completat.
L’entitat es creà el 1951 a partir de 
les preexistents “Las Flores” i 
“Lo Llobregat”, que havien estat 
dissoltes el 1939.

Exemples del prototip Fuxà 1888



Súria (Bages), 1925. És una 
variant amb el cap frontal i amb 
corbatí.
La Societat Coral “La Llanterna” 
de Súria es va fundar el 1889 i 
es va incorporar a l’Associació
de Cors de Clavé el 1895.

Exemples del prototip Fuxà 1888



Arquitectes: Josep Vilaseca

Casanovas, Lluís Domènech i 

Montaner (reixa).

Escultor del Bust de Clavé: Manuel 

Fuxà i Leal.

Inauguració- 8 octubre 1876.

Cementiri del Poblenou, Barcelona.

Destruït 1937, reconstrucció 1948-

50. 

Inicialment en marbre, actualment 

en bronze.

El model original del 1876 era amb 

jaqueta botonada, sense abric, i 

amb solapes més reduïdes. El bust 

reconstruït el 1950 és similar al de 

l’estàtua de Clavé de cos sencer de 

Fuxà del 1888. 

Exemples del prototip Fuxà 1888



Víctor Moré i Verdaguer (Barcelona, 
1891 - Canovelles, 1967): Bust de 
Clavé, 1954. Marbre blanc. 
Societat Coral “Amics de la Unió”, 
Granollers (Vallès Oriental). 
Fundada el 1877.
Foto facilitada gentilment per 
l’entitat coral propietària.

Exemples del prototip Fuxà 1888



Monument a Clavé a Mollet del 
Vallès, inaugurat el 17/10/1965.
La Coral “El Clavell” de Mollet 
del Vallès es va fundar el 1913.

Exemples del prototip Fuxà 1888



Exemples del prototip Fuxà 1888

Monument a Clavé a Mollet del Vallès, inaugurat el 17/10/1965. 
La Coral “El Clavell” de Mollet del Vallès es va fundar el 1913.



La Garriga (Vallés Oriental), 2013.
La Societat Coral “l'Aliança” de La 
Garriga es fundà el 1911.
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Arles-sur-Tech (Vallespir), 2013. 

Exemples del prototip Fuxà 1888



Societat Coral “La Juventud Tarrasense”, fundada el 1858, i coneguda, també, com a "Coro Vell“



Exemples del prototip Roig 1874

Societat Coral “La Juventud Tarrasense”, fundada el 1858, i coneguda, també, com a "Coro Vell“



Exemples del prototip Fuxà 1888

Societat Coral “La Juventud Tarrasense”, fundada el 1858, i coneguda, també, com a "Coro Vell“



Exemples del prototip Fuxà 1888

La Societat Coral “La Juventud 

Tarrasense”, fundada el 1858, i 

coneguda, també, com a "Coro Vell“

fins a l'any 1927 va estar vinculada a 

la “Unión de Sociedades y Orfeones 

de Clavé”, creada ja en 1912. 

El 1877, un grup escindit del "Coro 

Vell" creà el “Coro de los Amigos” 

però no va gaudir de la legalitat 

necessària fins al mes de març de 

l'any 1891 en què el Govern Civil 

aprovà el seu reglament. Al local de 

la Juventut tenen el bust Fuxà 88 i al 

dels Amics tenen el bust Roig 74, i 

tots dos patinats del mateix color.



El 1877, un grup escindit del "Coro Vell" de Terrassa 
creà el “Coro de los Amigos” però no va gaudir de la 
legalitat necessària fins al mes de març de l'any 1891. 
Al local dels Amics tenen sobre una peanya entre 
l’escenari i el mostrador del bar el bust Roig 1874.

Exemples del prototip Roig 1874



Joan Barrera Ferrer: Badalona a 
Clavé, 1954.

És una versió creuada del model 
JRS i del Fuxà 1888.
A Badalona es documenten 
societats corals des del 1854, 
quatre anys després de la fundació 
de La Fraternitat per Anselm Clavé. 



Joan Puigdollers, escultor (Vic, 1927- BCN, 2004). 
A la cara posterior del monument s’hi pot llegir la 
inscripció: “Un petit poble a un gran mestre, 29-4-
1955”. Plaça d'en Clavé, anteriorment plaça del
Fossar, St. Hipòlit de Voltregà (Osona). És una 
versió creuada del model JRS i del Fuxà 1888. 
El “Cor la Veu de Voltregà” es fundà el 1922. 



Crónica de la Música,
Madrid (07/09/1881), nº 
155, p.3

Esmenta el bust en 
plata de Clavé sobre 
pedestal de banús i un 
medalló-retrat en or, 
oferts com a premis 
del 3er. concurs de 
compositors convocat 
per la Societat Coral 
Euterpe



Medalla. Aram, 53 mm. P.Vidal. 
Barcelona, 1876. En record del 
8/10/1876, dia que les seves cendres 
foren dipositades al panteó erigit per 
subscripció pública i a honra seva en 
el cementiri del Poblenou. El mateix 
retrat en la medalla Mataró, c.1901. 
Vegi’s Crusafont, p.169 i 413. 

Efígie nua de perfil mirant cap a la 
dreta. Inicia el prototip medallístic 
més abundós. 
Serà també el model d’alguns bustos 
de Clavé exhibits ocasionalment en 
monuments efímers i en les 
carrosses de les cavalcades.

Medalla. Aram daurat, 35 x 51 mm. Catalunya. 
26/08/1934. Empar de l’Obrer. Plaqueta sobre 
triangle. Repeteix el mateix bust nu de Clavé, 
aquí amb el seu nom en un filacteri enrotllat 
en una branca de llorer. Plaqueta idèntica 
que Cabrils,1930. Societat La Concòrdia i que 
Igualada, 1936. La Llàntia.



La Tomasa, 
setmanari català. Any 
III. Número 114 (31-10-
1890)

Gravat dedicat a Clavé.

La nuesa en escultura 
és un tret de 
divinització. 
El llorer que s’ofrena al 
bust és un atribut 
d’Apol·lo, el déu de la 
música i de la poesia. 
En els retrats una 
branca o corona de 
llorer indica que el 
personatge és una 
figura literària o 
artística.



Ilustración artística (17/10/1904), 
pp 3 - 4 



L’escenari del Palau de la Música està 
emmarcat per dos grups escultòrics a 
l’arc del prosceni, obra iniciada per
Dídac Masana Majó i refeta per Pau 
Gargallo, 1908. A l’esquerra hi ha la 
representació simbòlica de la música 
popular. Un arbre, amb el bust d’Anselm 
Clavé, i un grup de nimfes, en relació a 
les seves “Flors de Maig”:

Sota un salze seguda una nina
trena joiosa son ric cabell d’or;
és son mirall fresca flor cristalina
són sos adornos violetes de bosc...



Miquel Ferrarons (Castellfollit de la Roca, Garrotxa, 1898 - Barcelona, 1974): Placa esculpida en 
relleu al carrer dedicat a Clavé, 1925. Madrid, C/José Anselmo Clavé c/v Pº Infanta Isabel, 29  



El Heraldo de Madrid (8/6/1925), 
p.3.

Vegi’s també crònica similar a El 
Liberal. Madrid (09/6/1925), p.3. 



Camil Fàbregas i Dalmau, escultor (Moià, 1906- Sabadell, 2003):
Monument a Clavé, 1949. Sabadell (Vallès Occidental)



Monument a Anselm Clavé, 
1986 (detall). Gavà. Relleu en 
bronze sobre bloc de pedra 
sorrenca. 
La iniciativa va partir de la 
“Coral La Igualtat” que, des 
de la seva fundació l’any 
1895, forma part de la 
Federació de Cors Clavé.
Foto d’Assumpció Gabernet.



Salvador Martorell Ollé (La Canonja, 1895 -
Tarragona, 1968): Medalló en marbre de 40 cm. de 
diàmetre amb el cap de perfil de Clavé, 1960. El 
monument va ser inaugurat en el centenari de la 
fundació de la “Societat Coral l’Àncora”. Plaça 
d’Anselm Clavé, Tarragona.
Els primers membres fundadors del 1860 
provenien del gremi de boters als quals s'hi 
afegiren alguns pagesos. Ramon Ferran i Pagès (Reus, 1927-2015): Medalló en 

bronze amb el rostre de Clavé de ¾, (1961) encastat 
en monòlit d’acer, 2000. Foneria Ginfer. Riera de 
Miró, Reus. Foto de Mercè Martínez-Máñez



https://monuments.iec.cat/pclau.asp?p_clau=Clav%E9&button=Cerca+per+paraula

https://monuments.iec.cat/pclau.asp?p_clau=Clav%E9&button=Cerca+per+paraula

